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L’inici de 2013 està essent costerut. Per una banda, l’economia
del país està en una situació molt delicada, en la que cada
vegada hi ha més persones sense feina i el consum està aturat.
Aquests factors condueixen per una banda, a que la Generalitat
no garanteixi el pagament de les subvencions, i per un altre,
que totes les nostres activitats laborals hagin baixat la seva
producció, amb molts dies d’inactivitat.
Davant aquesta situació, tots i totes, i en especial el departament
comercial treballem durament per a aconseguir nous clients i
productes. També aprofitem la manca de feina per a fer formació
continuada i estar preparats per a futures oportunitats.
En aquest sentit, un dels productes que ha vist incrementat
la seva penetració en el mercat és l’ambientador ECOOLOR, i
que gràcies a l’esforç comercial ja s’estan distribuint per a tota
Espanya amb un alt nivell d’acceptació.
En aquest primer trimestre, també destaquem la visita el
passat 10 de gener del Sr. Xavier Queralt, director territorial de
BBVA i conseller delegat d’Unnim, per a conèixer més a fons les
principals actuacions socials d’Unnim Caixa, després de l’acord
subscrit el passat novembre entre les entitats.
Mitjançant aquest acord, i el corresponent pla d’actuació anual,
Unnim-BBVA col·labora per a donar continuïtat a les activitats
principals d’Unnim Caixa, entre les que figura la tasca social
que duu a terme la Fupar. En concret, Unnim-BBVA col·laborarà
enguany principalment en el projecte Aprens de sistematització
de serveis basat en competències (coneixements, habilitats i
actituds) de les persones ateses, i també en altres diversos
projectes que la Fupar està desenvolupant per a millorar la
qualitat de vida de la persona amb discapacitat. A més, durant
la visita es van apuntar diverses idees de realització de tasques
laborals per al grup BBVA que actualment estan en procés
d’anàlisis.
Des de la Fundació valorem moltíssim aquesta col·laboració,
i agraïm l’esforç i les mostres de proximitat que sens dubte,
permeten continuar treballant pel benestar de les persones
amb discapacitat, i innovar i emprendre nous projectes que
facilitin la seva inclusió social i laboral.
Bona diada de Sant Jordi per a tots, i ens retrobem en la propera
edició del Coses Nostres,
Josep Ribera i Segura

Director - Gerent
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Breument
TERRITORIS SOLIDARIS D’UNNIM BANC
El proyecto TEComunic@ de Fupar ha estado escogido por
UNNIM BANC como uno de los proyectos ganadores del
concurso “Territoris Solidaris”.
16 personas del Centre Ocupacional podrán disfrutar de
sistemas alternativos y aumentativos de comunicación con
tecnología avanzada.
Además los beneficiarios recibirán formación para su uso.

CURS DE NETEJA VIàRIA I JARDINERIA PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL EN SITUACIÓ DE
DESOCUPACIÓ
A Fupar s’ha fet un curs de neteja viària per a persones
amb discapacitat intel·lectual que estan en situació
d’atur.
Recentment hem iniciat un curs d’auxiliar de jardineria.
En total, són 18 alumnes els que participen d’aquests
cursos.

COM ES TREBALLA A FUPAR
Els dimecres el Centre Ocupacional està fent
una activitat amb escoles.
És una activitat per a que els infants coneguin
FUPAR.
En petits grups participen en els diferents
projectes on manipulen el material amb els
usuaris del Centre Ocupacional.
Cada alumne s’enduu un test amb una llavor
d’hortalissa i/o ambientador.
Està previst que hi participin un total de 400
alumnes de 7 i 8 anys de diferents escoles de
Terrassa.

VISITAS A FUPAR
En el mes de febrero varios Centros Educativos han visitado Fupar.
Durante la visita se ha visto un vídeo de Fupar, se ha hecho un pequeño recorrido por las
instalaciones y se ha participado en diferentes proyectos.
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VISITA I ACTIVITAT COMPARTIDA AMB
L’IES MONTSERRAT ROIG
Un grup d’estudiants de l’Institut Montserrat Roig van
venir els dimecres 23 i 30 de gener.
Vam fer dos grups, un va fer manualitats, i l’altre va
participar de l’entrenament de bàsquet.
Vam fer una visita per les instal·lacions de Fupar per tal
de conèixer què és el que fem, com treballem, i què fem
després de treballar!

HORTICULTORS DE FUPAR A L’ESCOLA ROC BLANC
Un grup del Projecte d’Hort del Centre Ocupacional va
anar a l’Escola Roc Blanc.
Els alumnes d’Infantil van fer un planter que es van
endur a casa.
Els de Cicle Inicial de Primària van fer uns saquets
aromàtics.

PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA FINAL DE NATACIÓN
El 13 de febrero 7 nadadores del Centro
Ocupacional participaron en una jornada de
natación con estudiantes de Secundaria de
diferentes escuelas de Terrassa.
¡Nuestros participantes se lo pasaron muy bien!

PARTICIPACIÓ DE FUPAR EN LA MITJA MARATÓ DE
TERRASSA
Quinze persones de la Fundació van participar en
diferents modalitats:
· Corredors a la cursa Santi Centelles (5 km)
· Voluntariat en la sortida/arribada de les curses.
Tots/es han estat obsequiats/des amb una suadora.
Gràcies per participar-hi!
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LA SETMANA DE CARNESTOLTES AL CENTRE
OCUPACIONAL
Dijous Gras
El Centre Ocupacional, per celebrar la festa, va esmorzar un
entrepà de truita de patates.
20 persones van anar al Parc de Sant Jordi a participar dels
tallers i activitats que va organitzar la Sussietat de l’Embut.
Després de dinar vàrem menjar la coca de llardons feta per
un grupet del Centre Ocupacional.
Carnestoltes
El Centre Ocupacional va estar preparant les disfresses
relacionades amb la Festa de la Nit: el Zoo.
A la tarda es va fer ball i un petit piscolabis per a celebrar el
Carnestoltes.
Es podia veure disfresses variades com: lleons, ossos
pandes, dofins, elefants i pingüins.
Les disfresses eren molt originals i estaven fetes amb
material reciclat.
Dimecres de cendra
Un cop més ja ha passat Carnestoltes.
Per aquest motiu celebrem l’Enterrament de la Sardina a
l’Ocupacional.
Aquest any, el Damià Soler va escriure i llegir el pregó de
comiat al Rei Carnestoltes.

JORNADES DE PROMOCIÓ DE JUDO
La Fupar i el Consell Esportiu del Vallès Occidental de
Terrassa van fer possible l’activitat.
Les Jornades han estat dirigides pel Josep Floris.
Van participar un total de 43 persones del Centre
Ocupacional.
Està previst que passin per Fupar a practicar el Judo
un total de 160 nois i noies, d’entre 9 i 17 anys, de 4
centres educatius de Terrassa.
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ET DEDICO EL MEU TEMPS
REFLEXIÓN
Un soneto me manda hacer Violante,
que en mi vida me ha visto en tal aprieto…
Esto escribía Lope de Vega, insigne autor del siglo de Oro, allá por el año 1600.
Hoy, Azahara me encarga hacer un artículo para la Revista de Fupar y, la verdad, yo tampoco
en mi vida me he visto en tal aprieto. Le estoy dando vueltas a la cabeza, y no sé por donde
empezar. Espera un momento, que parece que ya cojo el hilo...
Hace unos años, tenía un par de ideas en mente... La primera ocurrencia me sucedió en una
ciudad mexicana, a donde había ido de viaje.
En el hotel de residencia había un campo de golf, en el que algunos de mis compañeros de
viaje practicaban su deporte favorito. Me invitaron a jugar pero, en aquel entonces, yo no sabía
y, además, me parecía un deporte poco movido, ideal para personas mayores o con escasa
movilidad. Les puse la condición de ir conduciendo el cochecito (boogy) que algunos utilizaban
para desplazarse por el campo; me hacía gracia el artilugio. Aceptaron y les acompañé en la
partida, solo observando como se practicaba el deporte-juego.
Me gustó y pensé que sería un entretenimiento estupendo para jugar cuando ya fuera un mayor,
como alguno de ellos y ya no pudiera jugar al frontón, que era mi deporte habitual en aquel
entonces.
Efectivamente, cuando cumplí los 50, me inscribí en un curso de formación y, posteriormente,
obtuve la licencia federativa. Así lo hice, y a partir de su obtención empecé a jugar, incluso a
competir los fines de semana, cuando las obligaciones laborales me lo permitían.
Desde entonces, no he dejado de jugar. A partir de la jubilación, es mi entretenimiento favorito
porque me permite mantenerme en forma disfrutando, en plena naturaleza, de largas caminatas
por el campo con los amigos y, a veces, con mi mujer (igualmente aficionada). Esto sucede dos
o tres veces por semana.
Además, con la ventaja añadida de que, los habitantes de Terrassa, no tenemos que hacer
grandes desplazamientos para jugar ya que, por los alrededores, tenemos varios campos donde
elegir.
El golf tiene sus orígenes en el siglo XV, en Escocia, que tiene sus reglas y que se practica en el
mundo entero; apto para todas las edades y que te permite fumar (los que no pueden prescindir
de ello), comer (si tienes hambre), beber (si tienes sed) y desbeber (si es el caso)... Pero,
sobretodo, la faceta más interesante es que, cuando terminas la partida, te tomas una cerveza
con los compañeros de partida, que sabe a gloria....
Parece que una parte ya me ha salido. Vamos a ver la segunda.
Otro día, reflexionando sobre lo divino y lo humano concluía que, en definitiva, yo he sido un
tipo con suerte: he trabajo duro, (pero en lo que me gustaba), me he ganado el sustento con el
fruto de mi trabajo, he formado una familia, con hijos y nietos; nunca tuve graves quebrantos
de salud y llegué a la jubilación en buenas condiciones físicas.
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Entonces, me propuse otro reto consistente en devolver a la sociedad parte de lo que ella me
había concedido.
No recuerdo exactamente cuándo, pero yo había tenido la ocasión de visitar los Talleres Amat
Roumens (cuando estaban en la calle Francesc Oller), junto con mis socios; nos atendieron los
Sres. Casas y Lao y quedamos maravillados de la labor que realizaban.
La chispa me saltó un buen día, muchos años después de esa visita, leyendo en el diario de
Terrassa, que Fupar necesitaba voluntarios para sus diversas actividades.
Solicité entrevista y me atendió Cristina Urbano. Me habló de la labor de Fupar y me preguntó
sobre mis habilidades; le comenté mi “curriculum” profesional y acordamos que me incorporaría al
voluntariado de Fupar con la misión de acompañar al equipo de petanca en sus desplazamientos.
No llegué a ejercer tal cometido porque, en el transcurso de la conversación, aparecieron cuales
eran mis “hoobys” o aficiones.
Le dije que me gustaba hacer películas de cine amateur; que hacia y revelaba fotografías (en
blanco y negro), video familiar, etc. y que también conocía algo de informática.
Llegados a este punto, a Cristina se le debería encender la “bombilla” (pienso) y me propuso crear
un aula de informática, editar una revista e, incluso, enseñar a hacer fotografías, a quien eligiese
ese entretenimiento. Pusimos manos a la obra y, casi todo, se hizo realidad. Y ya han pasado...
me parece, que diez años… Te acuerdas, Cristina? También han pasado muchos alumnos: con
ganas de aprender, unos, con mucha curiosidad, otros.
Dicen que el primer amor es el que más se recuerda. Por eso yo recuerdo con especial cariño a
mis primeros alumnos: Jordi Planas, Toni Pagán, Gemma Roig y, posteriormente, a Maria Tiscar
Gámez, Alberto Saco, Olga Avila y tantos otros… quizás sean estos los que han tenido mas
constancia y perseverancia.
Espero (y deseo) que, mientras las fuerzas me acompañen y los de Fupar no se cansen de mí,
seguiré colaborando con ellos. Gracias amigos por vuestro cariño, que no es poco.

EMILIO LÓPEZ PASCA
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A Fons
PLANTACIÓ D’ARBRAT A LA CIUTAT DE TERRASSA
Durant el passat mes de desembre els nostres companys jardiners
han participat de la plantació d’arbrat a la ciutat de Terrassa. La
feina l’ha encarregat el Departament de Manteniment Urbà de
l’Ajuntament de Terrassa, amb qui ja treballem en altres petites
feines de manteniment de jardins a la nostra ciutat.
Concretament s’ha adjudicat a FUPAR la replantació dels nous
arbres al tram central de la Rambla Francesc Macià, zona molt
propera al nostre centre.
La feina ha consistit en triar, comprar i subministrar 28 arbres de
dues espècies diferents. S’han hagut d’arrencar els arbres secs
existents i plantar-n’hi de nous de la mateixa espècie. Per sort amb
l’ajuda de la grua del nostre camió, la feina s’ha fet de forma ràpida
i segura.
Les dues espècies són Liquidambar styraciflua (19 unitats) i Liriodendron tulipifera (9 unitats).
Ambdues són de fulla palmada, caduca a l’hivern i amb fullatges molt bonics al llarg de l’any; els
Liquidambars tenen la particularitat de que quan canvien de color a la tardor, ho fan en diverses
tonalitats des del vermell, tons violeta, taronja o groc depenent de l’arbre o inclús combinant
diferents colors en el mateix arbre.
Els liriodendrons amb una peculiar fulla palmada amb només quatre puntes, fan una flor molt
vistosa, de sis pètals d’un groc clar que deixen veure en el seu interior els estams i el calze en
un bonic conjunt d’aspecte delicat.
Des de l’equip de jardineria estem molt satisfets de contribuir a millorar la qualitat de vida a
la ciutat plantant nous arbres. Esperem que vosaltres també us en sentiu orgullosos quan els
veieu, i esperem que aquesta primavera els puguem veure florir i en gaudiu, tot passejant per
aquesta Rambla.

JOAQUIM VANCELLS

DE PRIMERA MÀ
CARNAVAL EN EL ZOO
El passat divendres 8 de febrer es va celebrar a Fupar la festa
de carnaval, el tema era “el zoo’’. La nit de divendres va estar
plena de disfresses d’animals molt originals i graciosos. La
Gloria, l’Andrea i jo ens vam disfressar d’ovelles; havíem estat
preparant la disfressa ja feia dies amb moltes ganes!
A la festa hi havia molt bon ambient i la companyia era
fabulosa! Vam ballar i ens ho vam passar molt bé! Vaig acabar
la festa molt contenta ja que vam guanyar com a disfressa
més original. Va ser molt divertit!
He arribat com a voluntària amb moltes ganes de passar-m’ho bé i la veritat que, més que bé,
és fantàstic poder participar en tantes activitats amb gent tan agradable!

PAMELA NÚÑEZ
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L’ENERGIA DE L’ESPLAI AL CARNESTOLTES 2013!
El dissabte 9 de febrer, el dia de carnestoltes, uns
quants membres de Fupar vam participar a la rua de
Terrassa amb l’esplai d’en Marc, l’Esplai de Bonaire.
Anàvem de jugadors de futbol, hi havien dos equips:
els vermells i els verds; nosaltres érem els jugadors
i representava que estàvem dins d’un joc de la Play,
i a l’altre banda hi era la tele i el comandament de
la Play; van fer dos porteries per donar-li realitat a
la carrossa! Estava molt treballada, i va quedar molt
bonica!
Les disfresses les vam fer nosaltres mateixos: vam
agafar uns pantalons, una samarreta i unes mitgetes i les vam tenyir amb els color de cada
equip, i per donar-li un toc més creatiu li vam posar el nom i el numero; a més, vam portar de
casa els pantalons curts i les bambes esportives, i ja teníem la disfressa feta!
Tots ens vam pintar la cara amb banderes, símbols i cors, i també ens vam col·locar barrets i
bufandes de clubs esportius. Encara que havia un, que en destacava moltíssim: el del Pare Noel!
Ens ho vam passar pipa! Vam sortir des de l’Estació del Nord i vam acabar als Catalans. En tot
el recorregut no vam parar de ballar i cantar, no va parar la festa ni un segon, però sobretot no
vam parar de jugar a futbol amb les pilotes de platja que vam anar llençar al llarg del recorregut.
Al final van guanyar els verds amb 6 gols i els vermells van perdre amb només 1 gol!
Però al cap i a la fi vam guanyar tots dos equips, perquè junts vam crear un ambient molt bo i
una festa divertidíssima!

ANDREA MÁRQUEZ

CARNAVAL
El pasado sábado 9 de Febrero fuimos un grupo de Fupar,
muy bien acompañados por unas voluntarias, a la Rua de
Carnestoltes de Terrassa.
Nos vimos a las 3.30 en la puerta del taller y fuimos andando
a l’Esplai de Bonaire, donde nos esperaban muchos niños
con sus familias y un camión convertido en una estupenda
carroza. Había mucha música a gusto para todos los públicos
y muchas pelotas, pues íbamos disfrazados de jugadores de
fútbol. El equipo con el que yo iba era el verde. Estuvo muy
divertido y no hizo mucho frío, pero al final estábamos todos bastante cansados de tanto andar y
bailar. Empezamos en la estación de la RENFE, la c/ Cervantes, Rambla d’ Egara, Portal de Sant
Roc, c/ Mayor, c/ Gavatxons , Raval de Montserrat, Ayuntamiento y allí hicimos un baile.

ALBERTO SACO
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ESTEM FETS UNS ARTISTES!
L’altre divendres dia 16 de febrer, el grup d’amics ens vam quedar a Fupar i vam fer una
manualitat: uns marcs de fotos molt divertits!
Quan els vam tenir acabats cadascú li va posar la foto que més li va agradar, d’aquell dia que el
grup d’amics va anar de passeig al Parc de Vallparadís a fer-se un munt de fotos (aquell dia en
especial s’ho van passar pipa!)
La tarda va anar genial, van fer els marcs de fotos amb cartró i paper, desprès els vam decorar
amb fils de llana, amb feltre, paper Pinotxo, colors... etc... Cadascú va fer servir la seva creativitat
i van sortir marcs molts xulos!
Mentre fèiem els marcs ens ho vam passar molt bé, vam posar música amb el mòbil de l’Albert i
vam estar cantant, a més de parlar i parlar com els qui més, del dia a dia de tots, de les nostres
aficions i il·lusions!
Cada dia estem més units!

ANDREA MÁRQUEZ

ESTA PRIMAVERA… MAGIA, DANZA, CIRCO Y MÚSICA
Desde el año pasado FUPAR forma parte del Programa Apropa
Cultura, una experiencia de inclusión social que nos permite disfrutar
del arte y la cultura a precio social. Durante este tiempo hemos ido
a conciertos de grupos locales, disfrutado de trucos de magia y hace
bien poco hemos ido por primera vez a ver Danza!
Estas actividades han sido siempre los domingos por la tarde en el Centre Cultural y gracias a la
participación de nuestro grupo de voluntariado podremos seguir participando y disfrutando de
más actividades!

AZAHARA PUERTAS

GRUPOS DE TRABAJO “ME VOY DE VACACIONES”
Desde el Área de Ocio hemos iniciado un nuevo proyecto.
Las personas interesadas en ir de vacaciones de verano harán grupos de
trabajo según los diferentes destinos escogidos, intereses y posibilidades.
Estos grupos recibirán orientación y apoyo para organizarse unes vacaciones
a medida.

EL RESTAURANT del tiempo “LA TROBADA” HA ABIERTO
SUS PUERTAS
El restaurant del tiempo “La Trobada” se encuentra en el local de los Minyons de Terrassa.
Ofrece un menú económico a todas las personas (6,5€) y la posibilidad de comer sin pagar a las
personas sin recursos.
Cuenta con la ayuda económica de la Fundació La Marató de TV3 y de l’Ajuntament Terrassa.
El proyecto lo impulsa l’Associació Local d’Entitats per la Inclusió (ALEI). Fupar forma parte de
ALEI.
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EL PINGÜÍ FA ESPORT
CAMPIONAT DE HOCKEY AL JUNIOR
Els 7 jugadors inscrits al Campionat es van
presentar puntualment... això comença bé. Al
Camp del Junior ens esperen la Carla Mercade
i l’Anna Lloveras que coneixen molt bé als
jugadors i estan totalment familiaritzades amb
el hockey i amb l’equip, ja que durant molts
anys han fet de voluntàries entrenant a l’equip.
Els jugadors es canvien a les instal·lacions i
comencen puntualment a jugar. Al principi
l’àrbitre pita tots els peus i ens costa fer alguna
jugada seguida. L’avisem i canvia el criteri, fet
que ajuda a tenir un joc més continuat.
Els partits contra l’Atletic i el Polo els perdem. Les primeres parts dels 2 partits marquen més gols
i les segones parts mantenim més el resultat.
El partit contra l’Iluro el guanyem sobradament. Estan encantats al final del partit!!
Finalment a la classificació quedem 3ers de 6. Darrera el Polo que guanya el campionat i l’Atletic
que és 2on. Ens van donar medalla, llauna i bossa de patates...
Això ens agrada molt!
Bon ambient d’hochey, moltes cares conegudes, els jugadors encantats i les entrenadores un
encant!! Ja esperem el proper...

MARTA PUIG

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE NATACIÓ
El dia 27 de gener d’ aquest 2013 vàrem anar al campionat
de Catalunya que es va celebrar a Sabadell. Va ser un dia
molt intens i amb moltes riures. Els nadadors/es, la Joana i jo
estàvem emocionats i amb ganes de competir.
Anem a vestuaris i els esportistes ja es posen nerviosos, però
no cregueu pas que jo no me n’hi poso... Potser tinc més nervis
que ells! Vull que surtin a passar-ho bé, i que sentin que han
nadat com havien de fer-ho.
Cadascú va nadar les seves proves... Van assolir els objectius
que els intento ensenyar als entrenaments que fem i va anar
tot rodó. Van haver-hi medalles i molts bons temps
d’
arribada!
Acabem el dia amb un somriure tant ells com jo, cansats però
molt motivats. És una competició que els hi dóna vida, i a mi
també m’en dóna.

GEMMA GUTÉS

| 11

CAMPEONATO DE CATALUÑA DE PING PONG
Después de dos horas de autocar con nuestros compañeros de PRODIS, ASPASUR (Ripollet)
y de ASPADI (Cerdanyola), conseguimos llegar a las instalaciones donde se celebraba el 28º
Campeonato de Cataluña de Tenis Mesa y de Badminton. Nada más llegar, nos recibieron
con la bienvenida protocolaria en que se presentan los equipos y se les entrega una placa
conmemorativa de la participación en el campeonato. En nuestro caso, la recogió Jordi Crespo en
nombre de todo el equipo, ya que el capitán Alberto Saco no pudo asistir al torneo, acompañado
de la entrenadora Sílvia Calmet.
El primero en demostrar sus habilidades fue nuestro jugador Alfons Figueres, que tras una serie
de partidos que duraron algo más de un par de horas, consiguió la medalla de bronce de su
categoría.
Aún sin que Alfons terminase sus partidos, comenzaron a jugar Miquel Fraga y Jordi Crespo en
sus correspondientes categorías. Jordi fue el que menos tiempo tuvo que competir, dado que
en su categoría se presentaron menos participantes, y terminó por obtener la medalla de plata.
Por el contrario, los partidos de la categoría en que jugó Miquel se prolongaron más de lo
calculado, y el último partido lo tuvo que jugar a las cinco de la tarde, por lo que la espera y algo
de nerviosismo se hicieron patentes en nuestro jugador.
Después de una buena comida en el mismo bar del Pavelló Germans Margall, donde se nos
trató como verdaderos campeones, el siguiente en jugar fue Ramón Verdiell, que estaba más
que impaciente por demostrar sus habilidades. De igual modo que en la categoría de Alfons,
hubo muchos participantes, por lo que los partidos se prologaron casi hasta la hora de cierre de
la competición. De todos modos, Ramón hizo un gran esfuerzo y consiguió la cuarta posición,
obteniendo así una medalla que, aunque fuese de consolación, alegró mucho al jugador y al
resto del equipo.
A la par, y por fin, Miquel jugó su último partido, obteniendo con mucha alegría la medalla de
plata.
Nos alegramos mucho de los resultados de nuestros jugadores, que hacen todo lo posible por
jugar lo mejor que saben en cada partido que juegan, sea en campeonatos de este tipo o en la
liga que aún siguen disputando, por lo que me gustaría felicitarles y reconocer ese gran esfuerzo
que hacen día tras días en los entrenamientos.

¡MUCHAS FELICIDADES CAMPEONES!

SILVIA CALMET
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NOMINACIÓ I NIT DE L’ESPORTISTA
El passat 7 de març vam anar al sopar de la Nit de
l’Esportista, ja que ens van convidar tot dient-nos que
teníem una nominació. La nominació era per l’equip de
bàsquet Pingüí, que gracies a la seva participació a la lliga
ordinària escolar de bàsquet ens va fer guanyar el premi.
Vam anar cap al restaurant Imperial el Xavi Cuadrat,
l’Andreu Munyós i jo (el Marc). Allà ens vam trobar amb
els entrenadors (el Carlos i l’Anna) que cal dir que venien
molt ben arreglats tots dos. Després va arribar el Josep
Ribera i vam entrar per seure a la nostra taula. L’acte
el presentava el periodista Xavi Coral. Quan ja hi va ser
tothom va començar l’entrega de premis i els nostres
nervis cada vegada eren més, pensant que també havien
nominat a Prodis amb el seu equip de futbol sala, i l’equip
de bàsquet, al Club Deportiu Terrassa Hockey pel torneig
de tennis adaptat, a l’equip de bàsquet Horitzó i al Ramon
Gonzalez (un jugador d’ hockey). Va arribar el moment en
que demanaven que pugéssim a l’escenari.
I de cop diuen: el premi al millor equip d’esport adaptat
és... Club Pingüí! Visca! Visca! Visca!!! Que hem guanyat el premi!!
Ostres, quina gran sensació i amb quina tranquil·litat ens vam menjar el sopar de després. Un
menú molt complert i molt bo. Després, ens van fer entrega d’unes medalles per repartir als
diferents participants de l’equip i va haver un espectacle d’un humorista. Molt bé Pingüins!!!
La guanyadora de la nit de l’esportista com a millor esportista de Terrassa va ser la Sarai
Gascón del Club Natació Terrassa per participar en natació adaptada i guanyar diversos premis
en campionats i als jocs olímpics. Entre els nominats també hi havia la Gemma Gutés (la nostra
entrenadora de natació) nominada per ser la millor jugadora del Club Natació Terrassa de
Waterpolo o el Xavi Hernández del Futbol Club Barcelona.

MARC VÀZQUEZ

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE BÀSQUET
Tot va començar a les 7.45 del matí a la porta de Fupar. Ens va
venir a buscar l’autocar de l’Acell que ens portaria cap a Blanes,
al 22è campionat de Catalunya de Bàsquet. No anàvem sols, ens
acompanyaven en aquest trajecte els nostres entrenadors, l’Anna i el
Carlos i l’equip d’Horitzó i de Prodis.
En arribar a Blanes ens vam posar l’equipació, vam escalfar una mica
i a jugar! Els partits van estar emocionants, i finalment el resultat va ser que vam guanyar 2
partits dels 3 que vam jugar. Després dels partits vam dinar un menú, es va fer l’entrega de
premis, que ens van donar la copa per la nostra merescuda SEGONA posició! Al final de la
jornada ens vam allargar una miqueta més del que comptàvem i vam arribar tard, però cal dir
que l’experiència va ser molt bona!

MARC VÀZQUEZ
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RACÓ D’HORTOLANS
LA INFLUENCIA DE LA LLUNA EN ELS CULTIUS
El grup d’hortolans d’aquí Fupar, volem compartir amb tots
vosaltres una experiència que vam tenir al plantar els alls.
Normalment quan tenim que plantar algunes hortalisses
o verdures no ens fixem en quina lluna tenim, i així vàrem
plantar els alls, en lluna creixent. Al cap d’una setmana quan
van tornar a l’hort , sorpresa!, tots els alls havien sortit
i estaven escampats per sobre de la terra. Apa! Tornem a
plantar-los, però, aquest cop sí, abans de fer-ho, mirarem
quina lluna tenim.
Algun cop també ens hem trobat que al plantar enciams , aquest comencen a espigar-se sense
haver crescut, per això us volem fer arribar uns petits consells:
•

Sembrar en lluna creixent (entre lluna nova i lluna plena) totes les plantes que
creixen en altura i produeixen fruits, com tomàquets, mongetes…

•

Sembrar en lluna minvant (entre lluna plena i lluna nova) les plantes que es
desenvolupen sota terra, naps, , alls , patates… o a peu de terra, com l’enciam.
Aquest si el plantem en lluna creixent tendeix a pujar en flor prematurament.

L’all és l’hortalissa amb més propietats medicinals, doncs conté gran quantitat de compostos
químics amb efectes beneficiosos per la salut. Algunes de les propietats més reconegudes són la
reducció del colesterol, l’efecte antihipertensiu, la prevenció del càncer d’estómac, l’augment de
la capacitat del sistema immunològic i l’efecte antibiòtic.

NUESTRA RECETA “LA SOPA DE AJO”
Ponemos a hervir el agua con los ajos, el aceite y la sal. Lo cocemos unos 15 minutos
aproximadamente y lo pasamos a trinchar con una batidora. Seguidamente lo servimos en el
plató donde previamente hemos puesto unas rebanadas de pan seco del día anterior y una yema
de huevo. Si queremos también podemos freír un poco los ajos antes de ponerlos a hervir.
En el País Valenciano, a las sopas de ajo, al freír los ajos añaden una cucharada de pimiento
verde y agua.
Otra variante muy habitual es la sopa de ajo con tomillo,
dos ingredientes muy catalanes. La sopa la haremos igual
que la anterior pero pondremos la ramita de tomillo desde el
principio.
Ingredientes para 4 personas
Pan del día anterior, 1l de agua, 4 o 5 granos de ajo, aceite,
sal ,4 huevos
Una receta fácil, económica y muy saludable.
Probadla; os gustará!!

Equip d’hortolans
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pren nota
abril

JUNY

- Cap de setmana 27 i 28 :

- Dissabte 15: TROBADA FAMILIAR

MAIG

-Diumenge 16: JORNADA MULTIESPORTIVA PER PERSONES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL a Sant Quirze del Vallès .

Posem un
Stand al Torneig Comte Godó de tennis

-Del 7 al 11: Taller de Rams de ginesta i
de Ramets Aromàtics Modernistes.

-Cap de setmana 11 i 12: FIRA

MODERNISTA DE TERRASSA.

-Diumenge 12: COPA DE LA GENERALITAT
DE PETANCA. Calafell.

-Divendres 21: Infusions amb Plantes
Medicinals. Mercat de la Independència

-Diumenge 30: ACTUACIÓ MUSICAL de
l’Orquestra Protagonistes Nosaltres. Auditori de Terrassa

-Dilluns 13: COFERÈNCIA. Els trastorns de
conducta. A les 17:30h al Centre de Dia.
-Divendres 17: Creació d’Oli Aromatitzat.
Mercat de la Independència.

-Durant tot el mes: Assessorament

per cercar possibilitats d’oci en espai de
vacances.

-Dissabte 18: V MERCAT D’INTERCANVI.
Parc de Vallparadís.

-Diumenge 26: CONCERT de Manolo Es-

cobar. Centre Cultural de Terrassa.

-Finals de Juny: fi d’activitats

socioculturals
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400 I MÉS
Donem la benvinguda a Mª Angels Canet i Trini Moreno que s’han incorporat a la Fundació
recentment.
De la mateixa manera volem agrair la col·laboració de nou voluntariat en les activitats socioculturals
i esportives. Aquests són: David Monroig, Joel Monroig, Mariona Carraminyana, Clara Beltrà,
Catarina Pacheco, Lourdes Canton, Mónica Mera, Andrea Márquez, Gloria Morales, Cristina Nieto,
Marta Benítez, Fabio Ismael Duarte, Carla González i Elisabet Santamaria. Benvinguts/des a
FUPAR!
I alhora, aprofitem l’ocasió per a desitjar molta sort en el seu nou camí a: Magdalena Pérez, Ana
Torres, Tania Marmol, Paquita Martin, David Albarral i Carla Mercadé.
Finalment, des de la redacció volem tenir un record emotiu pels companys del Centre Ocupacional
Luis González, Montse Freixes i Pedro Gómez.

Sant Jordi
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